
Navodila za izpolnjevanje tabele »stroškovnik projekta«: 

Ocenjena vrednost stroškov, nastalih s posamezno projektno dejavnostjo je okvirna in ne predstavlja zaveze za 

dejansko stanje vrednosti posameznih stroškov, ki ga mora stranka izkazati ob oddaji zahtevka. Vrednost 

posameznega stroška se ob oddaji zahtevka lahko spremeni. V kolikor se bo projekt izvajal v dveh fazah, 

izdelajte stroškovnik ločeno za vsako fazo.  

 

Stroškovnik projekta: napišite ime projekta ali akronim projekta, na katerega se stroškovnik nanaša. V kolikor se 

izvaja v dveh fazah, navedite tudi fazo! 

Stolpec A) projektna dejavnost: v stroškovnik vnašajte stroške glede na to, v kateri projektni dejavnosti bodo 

nastali. Obvezno opredelite stroške: 

 koordinacije in vodenja projekta, 
 promocije in obveščanja javnosti, 
 splošne stroške. 

Opredelite tudi stroške nakupa opreme, strojev, stroške zunanjih izvajalcev, stroške gradenj in podobno. Stroški, 

ki v stroškovniku niso opredeljeni oz. se jih ne da uvrstiti v nobeno stroškovno kategorijo, opredeljeno v 

stroškovniku, se bodo v zahtevku šteli za neupravičene. 

Stolpec B) kategorija stroška: iz spustnega seznama izberite kategorijo stroška. Strošek opredelite kot delo, 

material, nakup opreme, storitev ali prispevek v naravi. V kolikor strošek ne spada v nobeno od navedenih 

kategorij izberite »drugo« in to v opombah natančneje opredelite. 

 Predviden prispevek v naravi (v % od upravičenih stroškov): prispevek v naravi lahko znaša do vključno 
15 % skupnih upravičenih stroškov projekta. Ovrednoten mora biti v % od upravičenih stroškov projekta 
oz. faze. Upravičenost prispevka v naravi se določa skladno s 54. členom. Prispevek v naravi je mogoč 
samo pri tistih projektih, ki vključujejo naložbo.  
 

Stolpec C) enota: vpišite enoto stroška.  

Stolpec D) število enot: vpišite število enot posameznega stroška. 

Stolpec E) cena na enoto z DDV (€): vpišite ceno posamezne enote stroška v evrih, skupaj z DDV! Ocena 

stroškov projekta mora biti realna.  

Stolpec F) skupna vrednost z DDV (€): polja se izpolnijo samodejno z uporabo formule: D4*E4 (število enot x 

cena na enoto z DDV). 

Stolpec G) DDV (€): vpišite vrednost DDV v evrih glede na skupno vrednost (stolpec F).  

POZOR! 

- Rumeno obarvane celice vsebujejo formule in se izpolnjujejo avtomatsko. Ne spreminjajte vsebin teh 

celic!  

- V kolikor potrebujete dodatne vrstice, jih vstavljajte pred vrstico »skupaj«, sicer se podatki ne bodo izračunali 

avtomatsko. Bodite pozorni, da se pri dodajanju vrstic ohranijo formule oziroma jih kopirajte v ustrezne celice! 

- Zneske v stolpcih E, F, G, H, I, K, L vpisujte na dve decimalni mesti natančno. 



Stolpec H) skupna vrednost brez DDV (€): polja se izpolnijo samodejno z uporabo formule: F-G (skupna 

vrednost z DDV – DDV) 

Stolpec I) upravičen strošek (€): vpišite vrednost upravičenih stroškov v evrih. V kolikor je edini neupravičen 

strošek DDV, je znesek enak znesku iz stolpca H. V kolikor se pri posamezni kategoriji stroška pojavijo tudi drugi 

neupravičeni stroški, znesek upravičenih stroškov izračunate tako, da vrednost drugih neupravičenih stroškov 

odštejete od zneska iz stolpca H. Upravičene in neupravičene stroške opredeljuje Uredba o izvajanju ukrepov 1., 

3. in 4. osi PRP 2007-2013.  

Stolpec J) delež sofinanciranja: vpišite predlagan delež sofinanciranja (skladno z obrazcem NIP). Vpisujete cela 

števila (brez decimalk). Najvišji dovoljen odstotek sofinanciranja je 85. 

Stolpec K) znesek sofinanciranja (€): polja se izpolnijo samodejno z uporabo formule: (I*J)/ 100 (upravičen 

strošek x delež sofinanciranja). 

Stolpec L) lastna sredstva (€): polja se izpolnijo samodejno z uporabo formule: F-K (skupna vrednost z DDV – 

znesek sofinanciranja). 

Stolpec M) nosilec stroška: vpišite, kdo bo pokrival določen strošek. Lahko uporabite oznake: »N« za nosilec 

projekta, »P1, P2, P3«,… za partnerje v projektu. V tem primeru pojasnite, kdo so P1, P2, P3,… 

Stolpec N) opombe: stolpec je namenjen opombam, ki pojasnjujejo npr. katere so druge kategorije stroškov, 

kateri so neupravičeni stroški poleg DDV in podobno. V kolikor menite, da je potrebno zaradi potrditve 

stroškovnika ali projekta podati natančnejše obrazložitve vsebine stroškovnika, lahko obrazložitve podate v 

prilogi, v kolikor prostor v stolpcu N ne bi zadoščal.  

 
Uredba Komisije (ES) 1974/2006; člen 54 

1. Za ukrepe, ki vključujejo naložbe, se lahko prispevki javnih ali zasebnih upravičencev v naravi, in sicer nudenje blaga ali storitev, za 

katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti, štejejo za upravičene izdatke, če so izpolnjeni naslednji 

pogoji: 

(a) prispevki vključujejo zagotavljanje zemljišč ali nepremičnin, opreme ali surovin, raziskovalne ali strokovne dejavnosti ali neplačanega 

prostovoljnega dela; 

(b) prispevki niso nastali v zvezi z ukrepi finančnega inženiringa iz člena 50; in 

(c) vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti. 

V primeru zagotavljanja zemljišč ali nepremičnin vrednost potrdi neodvisni pooblaščeni cenilec ali uradni organ z ustreznimi pooblastili.  

V primeru neplačanega prostovoljnega dela se vrednost tega dela opredeli ob upoštevanju porabljenega časa ter običajne urne in dnevne 

postavke za opravljeno enakovredno delo, kjer je to potrebno na podlagi predhodno vzpostavljenega sistema ugotavljanja običajnih 

stroškov, pod pogojem, da lahko nadzorni sistem s precejšnjo gotovostjo zagotovi, da je bilo delo opravljeno. 

 

2. Javni izdatki, ki jih sofinancira EKSRP in ki prispevajo k aktivnosti, ki vključuje prispevke v naravi, ob zaključku aktivnosti ne smejo 

preseči skupnih upravičenih izdatkov (brez prispevkov v naravi). 

 


